
غیر حضوريدرس اخذ تقاضاي   

  مدیر محترم گروه :

  با سالم و احترام

 .................تعداد تاکنون  ......................ترم  دانشجوي .............................................................................به شماره دانشجویی  ...........................................................................اینجانب 

  التحصیل می باشم.واحد  در ترم جاري فارغ  ...........................تعداد ام و با اخذ واحد را گذرانده

ارائه  دانشکده در ترم جاري در   19  -   ..........   -   ............به شماره (کد)    ..........................................................................................از آنجائیکه درس 

  دارم.خذ درس فوق به صورت غیر حضوري را گردد، تقاضاي انمی

  خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی معمول گردد.

   با تشکر

  امضاء دانشجوتاریخ و 

  

  .ت*  آخرین مهلت تسلیم درخواست اخذ درس به صورت غیر حضوري  به دفتر گروه پایان مهلت ترمیم حذف و اضافه اس

  ) الزامی است.88پیوست  آخرین نسخه از تعرفه انتخاب واحد ترم جاري ( گزارش   *

  

  آموزشیگروه محترم  کارشناس

  ندارد داردیط اخذ درس به صورت غیر حضوري، را دانشجو شرا

  گردد.یدرس معرفی م همچنین آقاي / خانم دکتر ................................................  به عنوان استاد

  

  تاریخ 

  امضاء مدیر گروه

  

  وريشرایط اخذ درس به صورت غیر حض -* 

  .نگردد ارائه دانشکده در جاري ترم در درس -1

  باشد آخر ترم دانشجو -2

تنها درس کارآموزي می تواند براي  .ایندثبت نام نم ( با پایان نامه)  واحد 24الف: کلیه دانشجویان ترم آخر می توانند به شرط اتمام کلیه دروس دوره در 

  نیمسال بعد باقی بماند . 

غت از تحصیل می باشد . در هر حال مشروط به انتخاب کلیه واحدهاي درسی باقیمانده ( به جز کار آموزي ) براي فرا ب : استفاده از تسهیالت ترم آخر 

ت استفاده مسلماً طبق مقررات مقدور نبوده و در صور ترم آخر ه از تسهیالت چنانچه درسی (حتی یک درس یک واحدي) نیز انتخاب نشود امکان استفاد

  برخورد خواهد گردید . 

  به دانشجو ارائه می گردد. درس به صورت غیر حضوري 1فقط ، موارد فوق  در صورت تایید

اطالعات جامع دانشجو )  (از ثبت واحد درس غیر حضوري در سایت گلستان  آموزشی، ماه پس از تسلیم درخواست خویش به گروه 1الزم است دانشجو 

  اطمینان حاصل نماید.

  الزامی است.س غیر حضوري از جانب دانشجو براي انجام پروژه در  رعایت قوانین گروه و استاد درس

ن توسط دانشجو در زمان مقرر و امضاء صورتجلسه امتحا امتحان درس غیر حضوري منطبق  با زمان برگزاري امتحان پایان ترم دانشکده می باشدزمان 

  الزامی است.

  ( در غیر اینصورت گزارش غیبت در امتحان براي دانشجو تنظیم می گردد) 

  

  


